NIEUWTJES Voorschoten – 26 jan 2019
RS80 – Jaargang 2018 – 2019
Serie 39 – tocht 7 (387)
Parkoersbouwer: Henk Noordover
Afstand: 25 en 15 km
De lengte van de 15 km-route is 17,3 km.
Startlocatie: Buurthuis de Boschbloem, Baron Schimmelpenninck vd Oyelaan 39, 2252 EA
Voorschoten. Met niet ieder navigatieapparaat is dit adres te vinden. Advies voor
navigatieapparatuur: vul de postcode in combinatie met het huisnummer in.

Openbaar Vervoer
Trein: Station Voorschoten, volg daarna de pijlen van de RS80.
Auto: A4, Snelweg Den Haag – Amsterdam, Afslag 8 (N14) ri Leidschendam/Wassenaar. U
rijdt dan het tunneltraject in. RA ri Leidschendam/Voorschoten, daarna pijlen RS80.
Informatie over de Wandeltocht Voorschoten
Na het vertrek vanuit de startlocatie lopen we richting het kasteel Duivenvoorde. De eerste
vernoemingen van dit kasteel dateert uit 1226. Het kasteel ligt midden in de
Duivenvoordecorridor, de corridor is vernoemd naar het kasteel, dit is een groenzone die
loopt van het Groene hart tot de bossen bij Wassenaar. Het kasteel zelf is altijd in het
geslacht Duivenvoorde gebleven, dit is iets wat niet vaak is voorgekomen in Nederland.
Vlak voor het kasteel lopen wij naar links richting de Vogelplas Starrevaart, onderdeel van
recreatie gebied Vlietland. Dit gebied is ongeveer 300 hectare groot en ontstaan uit
zandwinning, de zandwinning is gestopt in 2001. Na de plas splitsen de 15 en 25 km routes
van elkaar. De 15 km route gaat verder richting en door Leidschendammerhout.
De 25 km route gaat over de A4 langs stompwijk en richting Buytenpark (Zoetermeer), dit
was vroeger een vuilstortplaats. Tegenwoordig is het een mooi recreatiegebied nadat de
vuilstort was afgedekt. Wij houden onze eerste rust bij Snowworld in het park.
Daarna wandelen we nog door Westerpark. In dit park zijn een aantal deelgebieden met elk
hun eigen kakarter. Wij lopen alleen langs de rand van het park. Na het park lopen we naar
Leidschenveen, dit is een vrij nieuw stukje Den Haag wat tot 2002 tot de gemeente
Leidschendam behoorde. Hier loopt u tussen de nieuwbouwwijken door naar Leidschendam
waar wij samen komen met de 15 km.
Daar wandelen we boven de Sijtwendetunnel, dit park is ontstaan door de aanleg van de
N14.
Daarna wandelen we naar onze rustlocatie (tweede 25 km of eerste 15 km) Dekkershoeve.
Na Dekkershoeve wandelen we langs Molen de Vlieger, deze molen stamt uit 1621, had
eerst de naam Binckhorstmolen. Hij deed dienst als vervanging van een molen uit 1461 om
de veengronden in de buurt te bemalen. Molen de vlieger heeft tot 1947 daadwerkelijk
gewerkt als gemaal en raakte na sluiting verder ingebouwd. In 1989 is de molen verplaatst
naar de huidige locatie. Tegenwoordig heeft hij nog steeds zijn functie als gemaal, alhoewel
dit op vrijwillige basis gedaan wordt.
Na de Molen lopen wij terug naar de startlocatie door Leidschendam heen, hier zullen we
Park/Landgoed Schakenbosch doorkruisen. Vroeger tot laat 1800, begin 1900 heeft hier een

kostschool gestaan voor de welgestelde kinderen uit de buurt van Leidschendam.
Tegenwoordig doet het dienst als verzorgingscentrum voor ouderen.
We lopen opnieuw langs landgoed Duivenvoorde om daarna weer terug te keren bij de
startlocatie in Voorschoten.
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot 16.00 uur
bereikbaar onder nummer 06 1251 5917. In noodsituaties bel 112.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico. Het
bestuur noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of
veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen.
Indien voor een deelnemer medische en/of ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de
daaraan verbonden kosten voor rekening van de betrokkene.
Bestuursmededelingen
Wij zijn nog steeds op zoek naar een secretaris voor RS80. Heeft u belangstelling? Laat het
ons even weten door u aan te melden.

